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glaskunstner Justus Hartman fører Maria Wern fra et gammelt kunstnerkollektiv på Gotland og til Kosta Boda

Art Hotel inde på fastlandet. Der gør hun et makabert fund: Et lig ligger nedsænket i vandet i en udsøgt
glaskiste. Hun indser, at der findes en kobling mellem mordet og Justus’ forsvinding. Justus er en af de sidste
alkymister, og nogen vil have del i den gamle mands hemmeligheder, før han dør. Mystikken, ikke det at

finde opskriften på guld, var hans lidenskab, og i sin søgen knyttede han sine lærlinge til sig med tætte bånd.

Maria Wern har fået en ny chef, der styrer efterforskningen med jernhånd på kollisionskurs med al intuition,
mens Maria og Visby Politi kæmper mod tiden i jagten på en morder, der omhyggeligt følger alkymiens

principper
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